На основу члана 13. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10), члана 14. Статута Националне службе за запошљавање
(„Службени гласник РС", број 2/10, 43/11 и 16/12), Управни одбор Националне службе за запошљавање,
на 14. седници одржаној дана 16.10.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
У Финансијском плану Националне службе за запошљавање за 2014. годину, („Службени гласник
РС“, бр. 115/13 и 100/14), члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Општи део финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци за 2014. годину и то:
1. Приходи и примања
(у хиљ. динара)
Економска
класификација
1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
2

700000
720000
721000
721100
721200
721300

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну
делатност и незапослених лица

721400
732*
733
7331211**

Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за
реализацију мера активне политике запошљавања и за исплату
посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију

7331212***

Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом

733165

Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из
Министарства финансија
Текући трансфер од других нивоа власти у корист Националне
службе за запошљавање -ОПШТИНЕ

733165****
740000
741000
742000
742160

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист
организација обавезног социјалног осигурања

742360

Приходи организација обавезног социјалног осигурања од споредне
продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа републике

745000
745120

Износ
3

30.730.813
19.000.000
19.000.000
8.920.104
9.247.656
831.250
990
413.143
10.934.450

3.043.250
519.000
6.872.200
500.000
230.000
28.000
3.000
2.500
500
199.000
500

745160

Мешовити и неодређени приходи у корист организација обавезног
социјалног осиуграња

770000
771000
772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ

780000
781000
781300
781350

Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у корист
Националне службе за запошљавање

800000
810000
811000
811100
811165

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у корист Националне службе за
запошљавање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист Националне службе
за запошљавање

812000
812100
812165
900000

ПРИМАЊА
ИМОВИНЕ

ОД

ЗАДУЖИВАЊА

920000
921000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

921600

Примања од отплате
домаћинствима у земљи

921660

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист
организација обавезног социјалног осигурања

921900
921960

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист
организација обавезног социјалног осигурања

кредита

И

ПРОДАЈЕ

датих

198.500
13.220
500
12.720
140.000
140.000
140.000
140.000
6.000
6.000
500
500
500
5.500
5.500
5.500

ФИНАНСИЈСКЕ

физичким

лицима

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе 7, 8 и 9

1.000
1.000
1.000
и
500
500
500
500
30.737.813

*Ова средства намењена су за реализацију међународних пројеката које спроводи Национална служба за запошљавање
**Трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања намењен је за финансирање програма и мера
активне политике запошљавања и за исплату посебне новчане накнаде, а распоред и коришћење средстава вршиће се по
посебним актима Владе
***Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.
****Планирана средства намењена су за мере и програме активне политике запошљавања на терет локалних самоуправаопштина

(у хиљ. динара)
-

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
УКУПНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1.300.000
32.037.813

2. Раходи и издаци
(у хиљ. динара)
Економска
класификација

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1

400000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
440000
441000
444000
460000
465000
470000
471000
472000
480000
482000
483000
485000
500000
510000
511000
512000
515000
600000
620000
621000

2

ТЕКУЋИ РАСХОДИ - УКУПНО
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације обавезног
социјалног осигурања)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - УКУПНО
ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА - УКУПНО
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6

Износ
3

31.223.439
2.210.601
1.677.404
300.220
27.000
137.977
52.000
16.000
1.540.109
827.226
61.445
218.571
2.270
283.340
147.257
1.000
500
500
8.000
8.000
26.874.229
24.430.979
2.443.250
589.500
30.000
150.000
409.500
414.374
414.374
117.068
274.306
23.000
400.000
400.000
400.000
32.037.813

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Посебан део финансијског плана чине расходи и издаци, утврђени у члану 2. овог плана са
детаљнијим подацима за специфичне расходе Националне службе за запошљавање из групе 471ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА),
као и за расходе и издатке који се финансирају из средстава донација:

(у хиљ. динара)
Економска
класификација

РАСХОДИ

1

И ИЗДАЦИ

Износ

2

3

410000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ - УКУПНО
из редовних прихода за
запошљавање
****из средстава донација
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411000

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

412000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

413000

НАКНАДЕ У НАТУРИ

414000
415000
416000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

420000

421000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне
запошљавање
****из средстава донација
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО

400000

31.223.439
рад

Националне

службе

за
31.175.247
272.087
2.210.601
1.677.404
300.220

службе

27.000
137.977
52.000
16.000
1.540.109
за

из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација - Пројекат „Подизање учинка и
конкурентности и повезивање потреба привреде са понудом
тржишта радне снаге кроз
јавно-приватно умрежавање“
(MATCHDO)
****из средстава донација - Пројекат „Унапређење студија за
развој производа у Србији и Босни и Херцеговини“ (TEMPUS)
**** из средстава донација - Пројекат: Прогрес - CEgreenCO Дефинисање профила грађевинског инжењера и дизајн програма
обуке у зеленом грађевинарству са фокусом на управљање
отпадним водама
****из средстава донација - Пројекат: Прогрес Парес бенчмаркинг служби за запошљавање - допринос примени
гаранције за младе
****из средстава донација - Пројекат: Прогрес - заједничко учење Ка већем запошљавању кроз узајамно учење са фокусом на
младима и другим угроженим групама
****из
средстава донација
Пројекат:
"Информисање,
консултације и учешће представника привредних субјеката"
****из средстава донација - Пројекат прекограничне сарадње са
Хрватском - економски развој
****из средстава донација - Пројекат прекограничне сарадње са
Хрватском - екологија и туризам
423000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација - Пројекат "Повећање ефикасности
политике запошљавања према угроженим групама " (IPA 2012)
****из средстава донација - „Подизање учинка и конкурентности
и повезивање потреба привреде са понудом тржишта радне
снаге кроз јавно-приватно умрежавање“ (MATCHDO)

1.491.917
48.192
827.226
61.445
27.000

163
174

809

925

4.625
4.625
11.562
11.562
218.571
205.281
9.580

936

****из средстава донација Пројекат: Прогрес - CEgreenCO Дефинисање профила грађевинског инжењера и дизајн програма
обуке у зеленом грађевинарству са фокусом на управљање
отпадним водама
****из средстава донација Пројекат: Прогрес Парес бенчмаркинг служби за запошљавање - допринос примени
гаранције за младе
****из средстава донација Пројекат:
"Информисање,
консултације и учешће представника привредних субјеката "
424000
425000
426000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација - Пројекат "Повећање ефикасности
политике запошљавања према угроженим групама " (IPA 2012)

440000
441000
444000
460000
465000
470000

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УКУПНО

471000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације обавезног
социјалног осигурања)

1

2

НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Накнада за случај незапослености (нето)
Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за
доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за
незапослене
Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за доприносе за
осигурање за редовну новчану накнаду за незапослене
Трансфери Републичком фонду за ПИО самосталних делатности за
доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за
незапослене
ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП
КиМ
Привремена накнада запослених са територије АП Косова и
Метохије (нето)
Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за
допринос за привремену накнаду за КиМ

3

Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за привремену
накнаду за КиМ
ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а И 45б ЗАКОНА О
ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за Члан
45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање
Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за Члан 45.,
45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Трансфери НСЗ за Члан 45.,45а и 45б Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање

4

462

1.156
1.156
2.270
283.340
147.257
146.800
457
1.000
500
500
8.000
8.000
26.874.229
24.430.979
18.886.674
12.032.444

2.269.894
4.196.695

387.641
3.260.000
2.082.878
391.834
785.288
360.000

123.684
221.232
15.084

Новчана
накнада
у
једнократном
износу
ради
самозапошљавања и подстицаји за кориснике новчане накнаде
35.600

5

Здравствени
способности

6

Остале исплате Националне службе за запошљавање

7

*ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

8

**ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА

9

***ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА - ОПШТИНА

10

****ПРОГРАМИ И МЕРЕ ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА
Пројекат "Повећање ефикасности политике запошљавања према
угроженим групама" (IPA 2012)
Пројекат "Општински економски развој у источној Србији" (GIZ)
Пројекат: Прогрес - CEgreenCO - Дефинисање профила
грађевинског инжењера и дизајн програма обуке у зеленом
грађевинарству са фокусом на управљање отпадним водама
Пројекат: Подршка социјалној инклузији најрањивијих група, укљ.
Роме
Пројекат прекограничне сарадње са Хрватском - економски
развој
Пројекат прекограничне сарадње са Хрватском - екологија и
туризам

472000

прегледи

незапослених

и

процене

радне

Пројекат Промоција запошљавања младих
Пројекат Побољшање услова живота интерно расељених лица
Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

*ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5
ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПЕНЗИЈУ
480000
ОСТАЛИ РАСХОДИ
482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
485000
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
500000

510000

511000
512000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА- УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација - Пројекат "Повећање ефикасности
политике запошљавања према угроженим групама" (IPA 2012)

515000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

600000
620000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

621000

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

35.810
10.000
600.000

519.000
500.000
223.895
145.205
4.193

231
46.250
11.561
11.561
1.502
2.202
1.190
2.443.250

2.443.250
589.500
30.000
150.000
409.500
414.374
273.318
141.056
414.374
273.318
141.056
117.068
274.306
133.250
141.056
23.000
400.000
400.000
400.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - из редовних прихода за рад Националне
службе за запошљавање
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - из средстава донација
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

31.624.670
413.143
“

32.037.813

* Средства за ове намене обезбеђују се кроз трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
**Средства за ове намене обезбеђују се из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом
***Средства за ове намене обезбеђују се кроз трансфер локалних самоуправа – општине
****Средства за ове намене обезбеђују се из међународних донација

Члан 3.
Ову одлуку, по добијању сагласности Народне скупштине Републике Србије, објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије".

Број: 0011-40-7/2014
У Београду: 16.10.2014.
УПРАВНИ ОДБОР НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Даријо Мачкић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
У Финансијском плану Националне службе за запошљавање за 2014. годину
објављеног у „Службеном гласнику РС“, број 115/13 и 100/14, на основу Одлуке о давању
сагласности Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, број 110/13 и
97/14), промене по позицијама су следеће:
Укупни приходи и примања (класе 7,8 и 9) – износ од „36.373.070“ хиљада динара
се мења и гласи „30.737.813“ хиљада динара, а промене по позицијама су следеће:
- Социјални доприноси (екк. клас. 72) – износ од „19.840.000“ хиљада динара,
замењује се износом од „19.000.000“ хиљада динара. Смањење ових прихода за
840.000 хиљада динара, извршено је у складу са реализацијом планираних
прихода од доприноса у првих девет месеци и проценом реализације до краја
године;
- Донације од међународних организација (екк.клас. 732*) – износ од „617.600“
хиљада динара, замењује се износом од „413.143“ хиљада динара. Смањење ове
позиције за 204.457 хиљада динара, извршено је на основу остварених и
очекиваних прихода од донација намењених за реализацију пројеката у којима
учествује Национална служба за запошљавање;
- Трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања (екк.клас. 7331211**) – износ од „3.023.250“ хиљада динара се замењује
износом од „3.043.250“. Увећање од 20.000 хиљада динара се односи на увећање
средстава за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година
до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију – тј. укупно
планирана средства за ове накнаде износе 2.443.250 хиљада динара;
- Трансфер из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом (екк. клас. 7331212***) је
смањен са „544.000“ хиљада динара, на „519.000“ хиљада динара, у складу са
процењено потребним средствима за ове програме и мере до краја буџетске
године;
- Трансфер из Министарства финансија (екк. клас. 733165) је смањен са
„11.040.000“ хиљада динара на „6.872.200“ хиљада динара. Смањење овог
трансфера за 4.167.800 хиљада динара, извршено је на основу остварених уштеда
средстава из буџета у претходном периоду, укључивања нераспоређеног вишка
прихода и примања из ранијих година у Финансијски план Националне службе у
износу од 1.300.000 хиљада динара, и процењеног смањења плате за новембар
2014. за 10%, у складу са инструкцијама Министарства финансија;
- Трансфер из општина (екк.клас. 733165****) је смањен са „700.000“ хиљада
динара на „500.000“ хиљада динара у складу са очекиваним приходима из ових
извора“;
- Други приходи (екк. клас. 740000) су смањени са „300.000“ хиљада динара на
„230.000“ хиљада динара, у склладу са остварењем у претходном периоду и
очекиваним приходима до краја године;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода (екк. клас. 770000) су смањени
са „106.220“ хиљада динара на „13.220“ хиљада динара, у складу са остварењем у
претходном периоду, и очекиваним приходима до краја 2014. године;

-

-

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - трансфери између
организација обавезног социјалног осигурања - (екк. клас. 780000) су смањени са
„200.000“ хиљада динара на „140.000“ хиљада динара у складу са остварењем у
претходном периоду и очекиваним приходима до краја 2014. године;
Примања од продаје нефинансијске имовине (екк. клас. 800000) су повећани са
„1.000“ хиљада динара, на „6.000“ хиљада динара, у складу са оствареном и
очекиваном реализацијом до краја године.

Додаје се позиција „НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА“ у износу од „1.300.000“ хиљада динара који се односи на неутрошена средства на
подрачунима Националне службе за запошљавање, на дан 31.12.2013. године. Увођењем ове
позиције увећавају
се укупна средства Националне службе за запошљавање за
финансирање расхода и издатака у 2014. години на укупно „32.037.813“ хиљада динара.
Увођењем нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у финансијски план
Националне службе за 2014. годину, остварује се уштеда у трансферима из Министарства
финансија уз обезбеђивање редовних исплата Накнаде за случај незапослености и
Привремене накнаде запослених са територије АП КиМ по предвиђеној динамици до краја
године.
Укупни расходи и издаци (класе 4, 5 и 6) – износ од „36.373.070“ хиљада динара се
мења и гласи „32.037.813“ хиљада динара, а промене по позицијама су следеће:
41 – Расходи за запослене су смањени са „2.332.309“ хиљада динара на „2.210.601“
хиљада динара, у оквиру чега су смањена планирана средства за позицију 411 – плате,
додаци и накнаде запослених са „1.769.633“ хиљада динара, на „1.677.404“ хиљада
динара, за позицију 412 – социјални доприноси на терет послодавца са „316.764“ хиљада
динара на „300.220“ хиљада динара, за позицију 413 – накнаде у натури са „31.935“ хиљада
динара на „27.000“ хиљада динара и за позицију 415 – накнаде трошкова за запослене са
„60.000“ хиљада динара на „52.000“ хиљада динара. Смањење ових расхода извршено је за
укупно 121.708 хиљада динара, од чега смањење за плате запослених (411+412) износи
108.773 хиљада динара.
42 – Коришћење услуга и роба – укупно су смањени за 221.826 хиљада динара, са
„1.761.935“ хиљада динара на „1.540.109“ хиљада динара, у оквиру којих:
- Расходи који се финансирају из редовних прихода за рад Националне службе
су смањени за 147.418 хиљада динара, са „1.639.335“ хиљада динара на
„1.491.917“ хиљада динара. Смањење је извршено по основу остварених уштеда
на спроведеним набавкама у претходном периоду, тј. одустајања од планираних
набавки у 2014. години, као и остварене и очекиване реализације и то:
421 – Стални трошкови су смањени за 87.459 хиљада динара, са „914.685“
хиљада динара, на „827.226“ хиљада динара;
422 – Трошкови путовања су смањени за 3.600 хиљада динара, са „30.600“
хиљада динара, на „27.000“ хиљада динара, у складу са препорукама за смањење
ових расхода. С обзиром на територијалну разуђеност филијала и служби
Националне службе, потреби службених обилазака послодаваца и корисника
средстава Националне службе, одржавања добре међународне сарадње и
обављања редовних активности, неопходно је планирати средства за ове намене
(превоз, смештај и сл.);
423 – Услуге по уговору су смањене за 49.719 хиљада динара, са „255.000“
хиљада динара, на „205.281“ хиљада динара;
424 – Специјализоване услуге су смањене за 730 хиљада динара, са „3.000“
хиљада динара, на „2.270“ хиљада динара;
425 – Текуће поправке и одржавање су смањене за 3.960 хиљада динара, са
„287.300“ хиљада динара, на „283.340“ хиљада динара;

426 – Материјал је смањен за 1.950 хиљада динара, са „148.750“ хиљада
динара, на „146.800“ хиљада динара.
-

Расходи категорије 42 – коришћење услуге и роба, који се финансирају из
средстава донација су смањени за 74.408 хиљада динара, по основу извршене
анализе пројеката и трошкова из донација за које се реално очекује реализација у
2014. години, и то:
422-Трошкови путовања су смањени за 43.855 хиљада динара, са 78.300
хиљада динара, на укупно 34.445 хиљада динара за пројекте наведене у Одлуци о
изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање;
423 – Услуге по уговору су смањене за 31.010 хиљада динара, са 44.300
хиљада динара, на 13.290 хиљада динара за пројекте наведене у Одлуци о
изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање;
426 – Материјал – износ од „457“ хиљада динара је планиран за потребе
реализације пројекта "Повећање ефикасности политике запошљавања према
угроженим групама " (IPA 2012).

44 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – су смањене за 139.500
хиљада динара са „140.500“ хиљада динара на „1.000“ хиљада динара. Смањење од
139.500 хиљада динара је извршено на апропријацији 441 – ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА,
колико је пренето у корист апропријације 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, на основу процењено потребних средстава до
краја 2014. године.
47 – Социјално осигурање и социјална заштита – су смањени за 4.238.097 хиљада
динара, са „31.112.326“ хиљада динара, на „26.874.229“ хиљада динара, а промене по
позицијама су следеће:
1. НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ – је смањена за 4.147.992 хиљада
динара, са „23.034.666“ хиљада динара, на „18.886.674“ хиљада динара, у складу са
оствареном реализацијом и процењеним средствима потребним за исплату овог права
незапослених до краја године;
2. ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ – је повећана
за 170.000 хиљада динара, са „3.090.000“ хиљада динара на „3.260.000“ хиљада
динара. Повећање планираних средстава је извршено како би се омогућила несметана
исплата ове накнаде и у децембру 2014. године, с обзиром да првобитно планирана
средства нису била довољна за исплату најмање 12 месечних накнада. Тиме ће се
омогућити наставак исплата за ове накнаде према устаљеној динамици, чија исплата
иначе касни 6 месеци, а обавезе по овом основу се преносе у наредну годину;
6. Остале исплате Националне службе за запошљавање су смањене за 4.000
хиљада динара, са „14.000“ хиљада динара, на „10.000“ хиљада динара, у складу са
очекиваном реализацијом до краја године;
8. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-су смањени за 25.000 хиљада
динара, са „544.000“ хиљада динара на „519.000“ хиљада динара, у складу са
процењеном реализацијом за ове мере до краја године;
9. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА – ОПШТИНА су смањени са „700.000“ хиљада динара
на „500.000“ хиљада динара, у складу са очекиваном реализацијом до краја 2014.
године.
10. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА – су смањени за 51.105
хиљада динара, са „275.000“ хиљада динара на „223.895“ хиљада динара, у складу
са ревидираним програмима и мерама по пројектима из средстава донација чија се
реализација очекује у 2014. години, и који су наведени у Одлуци о изменама и
допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање.

472 – НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА – ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА
ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ – су повећане за 20.000 хиљада динара, са
„2.423.250“ хиљада динара на „2.443.250“ хиљада динара у складу са процењено потребним
средствима за несметани наставак исплата за ове намене до краја 2014. године према
утврђеној динамици.
48 – Остали расходи су повећани за 139.500 хиљада динара, са „450.000“ хиљада динара
на „589.500“ хиљада динара, а промене по позицијама су:
483 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА су смањене са „200.000“ хиљада
динара на „150.000“ хиљада динара, а смањење од 50.000 хиљада динара је преусмерено у
корист апропријације 485 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА. Увећање ове позиције за 189.500 хиљада динара, са „220.000“
хиљада динара на „409.500“ хиљада динара, је неопходно имајући у виду очекивана плаћања
до краја 2014. године, по основу покренутих судских поступака за штете због неисплаћених и
мање исплаћених новчаних накнада у претходним годинама.
51 – Основна средства су у укупном износу смањена за 153.626 хиљада динара, са
„568.000“ хиљада динара, на „414.374“ хиљада динара, у оквиру којих:
- Основна средства која се финансирају из редовних прихода за рад
Националне службе су смањена за 74.682 хиљада динара. Смањење је
извршено по основу остварених уштеда на спроведеним набавкама у претходном
периоду, као и одустајања од планираних набавки у 2014. години, у складу са
политиком штедње, и то:
511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ су смањени за 67.932 хиљада
динара, са „185.000“ хиљада динара на „117.068“ хиљада динара;
512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА су смањене за 6.750 хиљада динара, са „140.000“
хиљада динара, на „133.250“ хиљада динара.

-

Основна средства која се финансирају из средстава донација су смањена за
78.944 хиљада динара, са „220.000“ хиљада динара, на „141.056“ хиљада
динара. Смањење се односи на процењено потребна средства за 512 – МАШИНЕ
И ОПРЕМУ из средстава донација за реализацију пројекта "Повећање ефикасности
политике запошљавања према угроженим групама" (IPA 2012)“.

Додаје се апропријација 621 – НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, у оквиру
групе 62 – Набавка финансијске имовине, класа 6 – Издаци за отплату готовине и набавку
финансијске имовине, у износу од 400.000 хиљада динара. Ова позиција планирана је у
складу са препорукама дефинисаним закључцима Владе Републике Србије, и то:
- Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-6895/2013 од 09. августа 2013.
године, којим је усвојен Програм финансијске консолидације привредних друштава
Одбрамбене индустрије Србије са већинским државним/друштвеним капиталом,
којим се препоручује Управном одбору Националне службе за запошљавање да
донесе одлуку о конверзији потраживања по основу неплаћених доприноса за
осигурање за случај незапослености у основни капитал , и

-

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-8463/2014-3 од 7. августа 2014.
године, којим је Влада Републике Србије прихватила иницијативу Министарства
привреде и Министарства финансија за решавање пословних проблема и статуса
Симпо а.д. Врање. У тачки 3. став 2. Закључка, Влада Републике Србије
препоручује надлежним органима Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Националне службе за
запошљавање и надлежним органима локалних самоуправа да, у сарадњи са
Министарством привреде, размотре могућност наплате својих потраживања према
Друштву и повезаним друштвима конверзијом потраживања у капитал дужника.

